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ХДНБ 
 ім. В. Г. Короленка 

 

Круглий стіл   
«Соціальні медіа для бібліотек: середовище, ресурс, сервіс» 

 31 жовтня 2017 р. , Наукова бібліотека ХНМУ 



Соціальні мережі / Facebook 
Сторінки професійних проектів 
та об’єднань, організацій, 
бібліотек, відділів 

Спільноти 

Особисті профілі 
бібліотекарей 



ФУНКЦІОНАЛ СПІЛЬНОТИ  
Модератори 

Учасники 



ПРОФЕСІЙНІ СПІЛЬНОТИ 
 Представництва бібліотек  

 Регіональні об’єднання бібліотекарів 

 Проектні 

 Тематичні 

 Актуальні - Спільноти з обговорення проблем і пошуку 

вирішення нагальних питань у професійній сфері 

 Неформальні 



РЕГІОНАЛЬНІ ПРОФЕСІЙНІ ОБ’ЄДНАННЯ 
 

Бібліотеки Охтирщини 
 
 

 

Форум молодых 
библиотекарей 

«БИБЛИОТЕКА ХХІ века на 
Луганщине» 

Библиотеки Черниговщины 

Бібліотекарі Херсонщини 

Бібліотекарі київських  
публічних 

Миколаївський бібліотекар 

https://www.facebook.com/groups/807587222656906/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/333409250039961/
https://www.facebook.com/groups/333409250039961/
https://www.facebook.com/groups/513163892032614/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/513163892032614/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/chernihiv.lib/?ref=browser
https://www.facebook.com/groups/128650610526667/?ref=browser
https://www.facebook.com/groups/156317151100664/
https://www.facebook.com/groups/156317151100664/
https://www.facebook.com/groups/156317151100664/
https://www.facebook.com/groups/455070261347637/


ПРОЕКТИ ПРОГРАМИ «БІБЛІОМІСТ» 
Сучасний бібліотекар   
Група є майданчиком для обміну 
досвідом, думками та 
побажаннями між бібліотекарями 

 
PR-офіси бібліотек   
«Запорожский пиар-офис 
современных библиотек», 
«Хмельницький PR-офіс», 
«Мариупольский Пиар-офис 
Библиотек» та ін. 

Бібліотечні відеомейкери 

https://www.facebook.com/groups/talua/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/libraryvideo/admins


Лідери бібліотечної 
справи 

Працевлаштування і 
бібліотека 

Бібліотеки у допомогу ВПО 

ПРОЕКТИ ПРОГРАМИ «БІБЛІОМІСТ» 

https://www.facebook.com/groups/libraryleaders/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/libraryleaders/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/614889851898076/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/614889851898076/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/1388255221435075/?ref=browser


«Бібліотеки» - ініціативна 
група Асамблеї діячів 
культури України  

ПРОЕКТИ УБА  

Секція працівників 
медичних бібліотек УБА 

Бібліотеки і виборчий 
процес 

Школа Бібліотечної 
адвокації 

RDA in Ukraine 

https://www.facebook.com/groups/bibliozminy/
https://www.facebook.com/groups/bibliozminy/
https://www.facebook.com/groups/bibliozminy/
https://www.facebook.com/groups/578942355531910/
https://www.facebook.com/groups/578942355531910/
https://www.facebook.com/groups/877350258944305/?ref=browser
https://www.facebook.com/groups/877350258944305/?ref=browser
https://www.facebook.com/groups/274007516034184/?ref=browser
https://www.facebook.com/groups/274007516034184/?ref=browser
https://www.facebook.com/groups/1495454490725991/


ПРОЕКТИ МС УБА  
 Буккросинг 

 «Книга в тренді» 

Навчальні вебінари для 
бібліотекарів від МС УБА 

Школа молодого 
бібліотекаря УБА 

https://www.facebook.com/groups/talkingbooksuba/
https://www.facebook.com/groups/talkingbooksuba/
https://www.facebook.com/groups/talkingbooksuba/
https://www.facebook.com/groups/talkingbooksuba/
https://www.facebook.com/groups/1566591243556343/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/1566591243556343/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/183438331837127/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/183438331837127/?fref=ts


Інновації по колу - започаткована 
секцією "Фахові комунікації та 
інноваційний розвиток" Української 
асоціації працівників бібліотек для дітей 

 

ПРОЕКТИ ІНШИХ АССОЦІАЦІЙ ТА БІБЛІОТЕК 

Дозвілля з бібліотекою - Група 
Національної бібліотеки України для 
дітей 

Партнерська мережа бібліотек 
/Рartnernetzwerk bibliothek - Учасниками є 
німецькі читальні зали, бібліотеки та 
бібліотекарі, які є партнерами Goethe-Institut в 
Україні. 

https://www.facebook.com/groups/334791663323310/


MISTOry – проект Харківської 
обласної бібліотеки для 
юнацтва 

Бібліотечна енциклопедія  
Харківщини – регіональний 
 корпоративний проект.  
Ініційований ХДНБ ім. В.Г. Короленка 

ПРОЕКТИ ІНШИХ АССОЦІАЦІЙ ТА БІБЛІОТЕК 

https://www.facebook.com/groups/641983052546725/
https://www.facebook.com/groups/716064525167755/
https://www.facebook.com/groups/716064525167755/
https://www.facebook.com/groups/716064525167755/


ТЕМАТИЧНІ СПІЛЬНОТИ 
IT технології 

Електронні книжки та 
електронні читанки 
 в бібліотеках; 
 
LEAP - Library 

Electronic Access 
Project; 
 
RFID в библиотеках; 

 
Бібліотечні ІТ-штучки 

 
 
 
 
 
 

Бібліотеки, повні людей; 
 
Тільки жваві бібліотекарі; 
 
Бібліотекознавець 
 
Library Marketing, Advertising and 
Branding 
 
Бібліотека & МІГ(медіа- та 
інформаційна грамотність); 
 
 
 

 
 
 

Методсовет – 
«Платформа для 
виртуальных встреч 
заведующих 
библиотеками училищ, 
техникумов, колледжей 
города Днепра (Украина)» 

https://www.facebook.com/groups/infhygiene/
https://www.facebook.com/groups/ebookUkr/
https://www.facebook.com/groups/ebookUkr/
https://www.facebook.com/groups/ebookUkr/
https://www.facebook.com/groups/leapukraine/
https://www.facebook.com/groups/leapukraine/
https://www.facebook.com/groups/leapukraine/
https://www.facebook.com/groups/401469373257558/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/762805307180871/
https://www.facebook.com/groups/1430481810499680/
https://www.facebook.com/groups/404139549629622/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/949628468411842/
https://www.facebook.com/groups/949628468411842/
https://www.facebook.com/groups/1031848290203284/
https://www.facebook.com/groups/1031848290203284/
https://www.facebook.com/groups/1031848290203284/
https://www.facebook.com/groups/1031848290203284/
https://www.facebook.com/groups/1031848290203284/
https://www.facebook.com/groups/1031848290203284/
https://www.facebook.com/groups/1031848290203284/
https://www.facebook.com/groups/1031848290203284/
https://www.facebook.com/groups/1031848290203284/
https://www.facebook.com/groups/649906061719759/
https://www.facebook.com/groups/649906061719759/
https://www.facebook.com/groups/649906061719759/
https://www.facebook.com/groups/649906061719759/
https://www.facebook.com/groups/649906061719759/
https://www.facebook.com/groups/649906061719759/
https://www.facebook.com/groups/649906061719759/
https://www.facebook.com/groups/metodsovet/?fref=ts


Освіта 
Хочу стати бібліотекарем!  
Кафедра бібліотекознавства та книгознавства 
оголошує набір на бакалаврські та магістерські 
програми підготовки бібліотекарів! 

Бібліотечна освіта в НАКККіМ 
Група об'єднує студентів та викладачів 
Академії задля спілкування. 
 

 
Веб-технології для бібліотек та їх  
користувачів 
Група створена в рамках дистанційного курсу 

Куратор содержания / Куратор змісту 

https://www.facebook.com/groups/librariansinukraine/
https://www.facebook.com/groups/569656253137027/
https://www.facebook.com/groups/736002473136711/?ref=browser
https://www.facebook.com/groups/736002473136711/?ref=browser
https://www.facebook.com/groups/1025208800864598/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/1025208800864598/?ref=group_header


СОЦІАЛЬНІ ІНІЦИАТИВИ 

Доступна бібліотека 
Група для обміну досвідом з 
бібліотечного обслуговування читачів 
з особливими потребами.  

Джерело: сучасність, 
мобільність, відкритість  
Публікується інформація про хід реалізації 
соціальних ініціатив бібліотеками України в 
активній співпраці з громадськими 
організаціями інвалідів та усіма 
зацікавленими особами 

Благодійний проект 
«Світ у дитячих долоньках» 

https://www.facebook.com/groups/469358893097988/
https://www.facebook.com/groups/dgerelo/admins
https://www.facebook.com/groups/dgerelo/admins
https://www.facebook.com/slibrary.knmu/
https://www.facebook.com/slibrary.knmu/
https://www.facebook.com/slibrary.knmu/
https://www.facebook.com/slibrary.knmu/
https://www.facebook.com/slibrary.knmu/
https://www.facebook.com/slibrary.knmu/
https://www.facebook.com/slibrary.knmu/
https://www.facebook.com/slibrary.knmu/
https://www.facebook.com/slibrary.knmu/
https://www.facebook.com/slibrary.knmu/


ПРОСУВАЄМО ЧИТАННЯ ТА КНИГУ 

Книжный континент; 

Книжный клуб библиотекарей; 

«Книга + Я = бібліотека!» 

Додай читання (Add Reading) 
 

https://www.facebook.com/groups/596958647112761/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/152698834761529/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/141715442690750/
https://www.facebook.com/groups/add.reading/?ref=browser


АКТУАЛЬНІ СПІЛЬНОТИ 

"Стратегії 
розвитку" для 
бібліотекарів та 
бібліотек 

Універсальна 
десяткова 
класифікація (УДК) в 
Україні  

Бібліотечна 
електрона 
статистика і 
звітність 

https://www.facebook.com/groups/1135356153149066/
https://www.facebook.com/groups/1135356153149066/
https://www.facebook.com/groups/1135356153149066/
https://www.facebook.com/groups/1135356153149066/
https://www.facebook.com/groups/1810154329247023/
https://www.facebook.com/groups/1810154329247023/
https://www.facebook.com/groups/1810154329247023/
https://www.facebook.com/groups/1810154329247023/
https://www.facebook.com/groups/1683024695278455/
https://www.facebook.com/groups/1683024695278455/
https://www.facebook.com/groups/1683024695278455/
https://www.facebook.com/groups/1683024695278455/


НЕФОРМАЛЬНІ 
Tattooed Librarians 

Бібліоплітки 

Библиотечные шутки :) 
Library jokes (RU) 

https://www.facebook.com/groups/2431775521/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/224009137670093/
https://www.facebook.com/groups/287826501313061/admins
https://www.facebook.com/groups/287826501313061/admins


ЗАРУБІЖНІ 
Библиотечная статистика [РФ]; 
Методкомпот [РФ];  
Профессиональный стандарт библиотечно-

информационной деятельности [РФ]; 
Неконференция библиотечных блогеров [РФ]; 
Библиотечные страницы [РФ]; 
Latvijas bibliotēkas. Libraries of Latvia. 

[Библиотеки Латвии]  
Библиотеки Латвии Balti raamatukogud. 

Baltijas bibliotēkas. Baltijos bibliotekos. 
[Балтийские библиотеки] 

https://www.facebook.com/groups/library.statistics.ru/
https://www.facebook.com/groups/719431064801323/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/profstandart.library.inform/
https://www.facebook.com/groups/profstandart.library.inform/
https://www.facebook.com/groups/profstandart.library.inform/
https://www.facebook.com/groups/?category=membership
https://www.facebook.com/groups/519343791414291/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/bibliotekas.lv/
https://www.facebook.com/groups/bibliotekas.lv/
https://www.facebook.com/groups/baltic.libraries/
https://www.facebook.com/groups/baltic.libraries/
https://www.facebook.com/groups/baltic.libraries/
https://www.facebook.com/groups/baltic.libraries/
https://www.facebook.com/groups/baltic.libraries/
https://www.facebook.com/groups/baltic.libraries/
https://www.facebook.com/groups/baltic.libraries/
https://www.facebook.com/groups/baltic.libraries/
https://www.facebook.com/groups/baltic.libraries/
https://www.facebook.com/groups/baltic.libraries/
https://www.facebook.com/groups/baltic.libraries/
https://www.facebook.com/groups/baltic.libraries/


МІЖНАРОДНІ 

Оцифровка  
в библиотеках. 

Digitalisation in Libraries 

Справочно-
информационная волна 
библиотек 

International Young 
Librarians Academy 

 

Library Connect 

https://www.facebook.com/groups/ocifrovka/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/ocifrovka/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/ocifrovka/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/inform.wave/
https://www.facebook.com/groups/inform.wave/
https://www.facebook.com/groups/inform.wave/
https://www.facebook.com/groups/IYLAcademy/
https://www.facebook.com/groups/IYLAcademy/
https://www.facebook.com/pg/libraryconnect/about/?ref=page_internal


МІЖНАРОДНІ 
Library related people 
(закрита спільнота) 

Bicycool Library 
(International)  

Partnerships for Public 
Libraries - Ви - публічна бібліотека, яка шукає 
партнерів для майбутніх проектів? Ви НУО, яка хоче 
працювати, окрім публічних бібліотек, для сприяння 
читанню? Ви є установою, яка хоче об'єднатись разом з 
громадською бібліотекою для навчання, освіти чи 
електронної інтеграції? Якщо так, то ця група може 
допомогти вам 
 
 

https://www.facebook.com/groups/libraryrelatedpeeps/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/377030359036456/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/1422764394662630/members
https://www.facebook.com/groups/1422764394662630/members


 
Е-врядування; 

Наукові публікації та конференції; 

Ukrainian Scientists Worldwide 

Відкрита Школа: Хмарні сервіси в освіті; 

БАНК СОЦИАЛЬНЫХ ИДЕЙ; 

Інформаційна гігієна; 

Плагіат; 

Українське біографічне товариство (The Ukrainian 

Biographical Society) 

Скарби музеїв та бібліотек України 

 

 
 
 
 
 

Долучаэмося! 

https://www.facebook.com/groups/scipub/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/scipub/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/314070194112/
https://www.facebook.com/groups/eLearningUkraine/
https://www.facebook.com/groups/bank.idey/
https://www.facebook.com/groups/infhygiene/
https://www.facebook.com/groups/plagyat/
https://www.facebook.com/groups/148524832185661/
https://www.facebook.com/groups/148524832185661/
https://www.facebook.com/groups/1516276155331059/


ВИКОРИСТОВУЄМО МОЖЛИВОСТІ 
СПІЛЬНОТИ  

!ПАМ’ЯТАЄМО ПРО ХЕШТЕГИ, НЕТИКЕТ 



Контакти 
Харківська державна наукова бібліотека імені  В. Г. Короленка 
Відділ науково-методичної роботи 
 
Вірютіна Катерина Миколаївна - зав. сектором 
інновацій та професійного розвитку    
 тел. 731-32-27 
 nmo.hdnb@yandex.ua  
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